กระทรวง/หนวยงาน กระทรวงกลาโหม
นโยบายหลัก ๑๒ ดาน
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

แบบ กตน. ๒

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดําเนินงาน

ขอ ๑ ก า ร ป ก ป อ ง แ ล ะ เชิ ด ชู ส ถ า บั น - สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตรวจพบเว็บไซตเขาขายการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน ๓๓๗ รายการ
พระมหากษัตริย
ทั้งนี้ ไดรวบรวมขอมูลสงใหก ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่ อดําเนินการ
ปดกั้นตอไป
- กองทัพบก
๑. จัดกิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ
การติดตั้งระบบไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การติดตั้งชุดไฟฟาสองสวางใหกับประชาชน
ในทองถิ่น การรวมกิจกรรม “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” การพัฒนาทาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
การบริจาคอุปกรณสิ่งของ เครื่องใชที่จําเปน ไดแก ชุด PPE พรอมหนากากอนามัยใหแก
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อใชในการรักษาพยาบาลผูปวยและผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การแพร ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ งนี้ มี การจั ดกิ จกรรม
ประชาสัมพันธถึงการใชแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) ในการดําเนินงานของ
ชมรมกตัญูคลับ
๒. จัดกําลังพลรวมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา รวมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ”
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มียอดกําลังพลบริจาคโลหิต รวม ๔๐,๙๑๓ นาย
ไดปริมาณโลหิต รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๖,๐๒๑,๖๖๕ มิลลิลิตร
๓. จัดกิ จ กรรมบําเพ็ ญ สาธารณประโยชน ถวายเปน พระราชกุศ ล เนื่องในวัน คล าย
วันประสูติสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย
ราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ดวยการมอบหนากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย
เจลแอลกอฮอลล และสิ่งของอุปกรณปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 ใหกับคณะครู
และนั กเรี ยน เมื่ อวั นที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรี ยนที ป งกรวิ ทยาพั ฒน (วั ด โบสถ )
ในพระบรมราชูปถัมภ
- กองทัพเรือ
จัดกํ าลังถวายความปลอดภั ย ถวายพระเกียรติ และเทิ ดทู นสถาบั นพระมหากษั ตริย
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และบรมวงศานุวงศ
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
๕๘.๓๓

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)
ตามแผน
การเบิกจาย
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

- กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก แอร บู ล สุ ท ธิ ว รรณ ผู บั ญ ชาการทหารอากาศ เป น ประธานในพิ ธี
รับพระราชทานหมวกและผาพันคอจิตอาสาพระราชทาน หนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รีสิ น ทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิ ร เกล า
เจาอยูหัว ของสมาคมแมบานทหารอากาศ ที่ลงทะเบียนสมัครเปนกําลังพลจิตอาสา
ตามโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดอกเตอร
พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ คณะกรรมการบริหารสมาคม
แม บ านทหารอากาศ และคณะแมบ านทหารอากาศ เขารับ พระราชทานหมวกและ
ผ า พั น คอจิ ต อาสาพระราชทาน เมื่ อ วั น ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห อ งรั บ รอง
กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ขอ ๒ การสร างความมั่ นคงและความปลอดภั ย - สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ของประเทศ และความสงบสุ ข ของ ๑. เตรียมการสงมอบเครื่องยิงลูกระเบิดที่ไดรับการปรับปรุงพัฒนาแลว พรอมระบบ
ประเทศ
อัตโนมัติที่เกี่ยวของ และชิ้นสวนอะไหล จํานวน ๑๒ กระบอก พรอมดวย ระบบควบคุม
และอํา นวยการยิง อัต โนมัติร ะดับ กองรอ ยที่ติด ตั้ง บนยานพาหนะของกองทัพ บก
จํานวน ๑ ระบบ ระบบควบคุมบังคับบัญชาและคนหาเปาหมาย สําหรับหมูตรวจการณหนา
จํานวน ๑๒ ชุด และ กลองตรวจจับความรอนวัดระยะดวยแสงเลเซอร สําหรับโครงการแรก
จํานวน ๕ ตัว ใหกับกองทัพบก
๒. พลเอก ณัฐ อิน ทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เขา รวมการประชุมเจา หนา ที่
อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence
Senior Officials’ Meeting Plus: ADSOM-Plus) โดยมีกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไน
ดารุสซาลาม เปนเจาภาพจัดการประชุมฯ ดวยระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Video Teleconference: VTC) เมื่อ วัน ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูน ยบัญ ชาการ
กระทรวงกลาโหม ชั้น ๓ ในศาลาวาการกลาโหม สรุปผลการประชุมฯ ที่สําคัญ ไดแก
๑) การแลกเปลี่ยนมุมมองดานความมั่นคง ซึ่งเปนความทาทายที่สําคัญของภูมิภาค
(การแพร ร ะบาดของ COVID-19 ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ การก อ การร า ยภั ยคุ ก คาม
ทางไซเบอร สถานการณในทะเลจีนใต สถานการณในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
และการแขงขันของประเทศมหาอํานาจ)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๐,๔๕๐.- บาท

-๓นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
๒) เห็นพองความสําคัญของกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี
กลาโหมประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus: ADMM-Plus)
ที่มีความรวมมืออยางเปนรูปธรรม ในการเตรียมความพรอมรับมือกับภัยคุกคามของภูมิภาค
ผานคณะทํางานผูเชี่ยวชาญทั้ง ๗ ดาน ซึ่งกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ เปนประธานรวมในคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงทางทะเลในวงรอบ
ปจจุบัน และความรวมมือของคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานการแพทยทหาร ตลอดจน
ศูนยแพทยทหารอาเซียน ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมความรวมมือของฝายทหาร
เพื่อรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
๓) รับทราบความคืบหนาการจัดทํารางปฏิญญาสมัยพิเศษของ ADMM-Plus เนื่องใน
วาระฉลองครบรอบ ๑๕ ป การกอตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence
Ministers’ Meeting: ADMM) และกํา หนดการจัด การประชุม ADMM ครั้ง ที่ ๑๕
และการประชุม ADMM-Plus ครั้งที่ ๘ ดวยระบบ VTC ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
- กองบัญชาการกองทัพไทย
จัดตั้งศูนยสนับสนุนการเคลื่อนยายผูติด COVID-19 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี/
ผูอํา นวยการศูน ยบ ริห ารสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของ COVID-19 (ผอ.ศบค.)
เพื่อบูรณาการการใชยานพาหนะของกองทัพในการสนับสนุนการเคลื่อนยายผูติด COVID-19
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
เปนผูกํากับดูแล โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) สวนกองอํานวยการ จัดจากกรมยุทธบริการทหาร
๒) สวนปฏิบัติการ ประกอบดวย กองบัญชาการศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
ดานความมั่นคง ศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินดานความมั่นคง กองทัพบก
ศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินดานความมั่นคง กองทัพเรือ และ ศูนยปฏิบัติการ
แก ไขสถานการณ ฉุ ก เฉิ น ด านความมั่ น คง กองทั พ อากาศ โดยมี ก ารจั ด ยานพาหนะ
สนับสนุนการเคลื่อนยายฯ ประกอบดวย
- จัดยานพาหนะที่ใชพรอมใชงานทันที จํานวน ๓๑ คัน โดยจัดจาก กองบัญชาการ
กองทัพไทย จํานวน ๑๕ คัน กองทัพบก จํานวน ๑๐ คัน กองทัพเรือ จํานวน ๓ คัน และ
กองทัพอากาศ จํานวน ๓ คัน ซึ่งไดสนับสนุนศูนยเอราวัณ สํานักการแพทย เมื่อวันที่
๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ และปจจุบันยังดํารงการสนับสนุนอยางตอเนื่องในทุกวัน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

รอยละของ
ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
๑๐๐
- จัดเพิ่มเติมอีก จํานวน ๒๑ คัน ไดแก กองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๑๐ คัน
กองทัพบก จํานวน ๕ คัน กองทัพเรือ จํานวน ๓ คัน และ กองทัพอากาศ จํานวน ๓ คัน
ทั้งนี้ ไดมีการจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานประจําศูนยฯ เปนประจําทุกวัน
- จัดยานพาหนะที่พรอมปฏิบัติเมื่อสั่ง (On call) เตรียมไว จํานวน ๑๖ คัน โดยจัดจาก
กองทัพบก จํานวน ๑๐ คัน กองทัพเรือ จํานวน ๓ คัน และกองทัพอากาศ จํานวน ๓ คัน
- จัดรถพยาบาล จากกองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๔ คัน
- จัดกําลังพล จากสํานักงานแพทย กรมยุทธบริการทหาร เขารวมสวนสนับสนุน
เพื่อปฏิบัติหนาที่ ศูนยสนับสนุนการเคลื่อนยายผูติด COVID-19 ศปม. ณ กรมยุทธบริการทหาร
เพื่อประสานนําสงโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามตามที่กําหนด
- กองทัพบก
๑๐๐
๑. กองกําลังปองกันชายแดน จับกุมผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายผานชายแดน
ทางบก ในหวงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จํานวน ๑๘๘ ครั้ง เปนชาวกัมพูชา จํานวน ๖๒ คน
ชาวลาว จํ า นวน ๑๑ คน ชาวเมี ยนมา จํ านวน ๗๔๕ คน ชาวมาเลเซี ย จํ านวน ๑ คน
ชาวอินโดนีเซีย จํานวน ๑ คน ชาวจีน จํานวน ๑๗ คน ชาวญี่ ปุน จํานวน ๑ คน ชาวไทย
จํานวน ๑๓๐ คน และผูนําพา (ไทย) จํานวน ๓๒ คน รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน
๑๐๐
๒. เสริมสรางอุดการณ และการมีสวนรวมกระตุนจิตสํานึกความรักและความสามัคคี
ของคนในชาติ ดวยรูปแบบการบรรยายและการใชสื่อผสม โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ป องกั นการติ ด COVID-19 อย างเคร งครั ด ให กั บกลุ มเป าหมายที่ เป นข าราชการ เยาวชน
และประชาชนทั่วไป จํานวน ๒๑๕ ครั้ง
- กองทัพเรือ
๑๐๐
๑. ดําเนิ น การลาดตระเวนคุ มครองผลประโยชน ช องชาติ ท างทะเล เพื่ อชว ยเหลื อ
ดานมนุษยธรรมแกผูโยกยายถิ่ นฐานแบบไมป กติในมหาสมุ ทรอิน เดี ย ผลการปฏิบั ติ
ไมพบผูโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๑๐๐
๒. จับกุมผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย จํานวนทั้งสิ้น ๑๘ คน ไดแก ชาวจีน จํานวน ๖ คน
และชาวลาว จํานวน ๑๒ คน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๕นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

นโยบายเรงดวน
ขอ ๑ การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของ - กองทัพเรือ
ประชาชน
๑. ทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓ จัดเรือและอากาศยาน ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติ
ไมพบเรือประมงตางชาติที่ลักลอบเขามากระทําผิดกฎหมายและทําการประมงในนานน้ําไทย
๒. ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยหนวยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะสุรินทร
ไดให การสนับ สนุน เจาหนาที่ สํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดพั งงา เพื่ อทํ าการตรวจหา
COVID-19 ให กั บ เจ า หน า ที่ อุ ท ยานแห ง ชาติ ห มู เ กาะสุ ริ น ทร ไกด ทั ว ร ท อ งเที่ ย ว
และชาวมอแกน เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ เกาะสุ ริ น ทร จั ง หวั ด พั ง งา
ซึ่งเปนกลุมสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact: HRC) กับผูติด COVID-19 ที่เคยมีประวัติ
ไปดําน้ําในพื้นที่เกาะสุรินทร
ขอ ๙ การแกไขป ญหายาเสพติ ด และปญหา - กองทัพบก
๑. กองกําลังปองกันชายแดนดํารงความตอเนื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต
บริเวณพื้นที่ชายแดน รวมทั้งบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่จับกุมการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในหวงเดือนเมษายน
๒๕๖๔ โดยมี ผลการจั บกุ มผู ก ระทํ า ผิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด จํ านวน ๑๓๗ ครั้ง
ผูตองหา ๑๕๐ คน ยึดไดของกลาง ไดแก ยาบา จํานวน ๗,๗๒๗,๒๘๗ เม็ด เฮโรอีน จํานวน
๗๐.๘๐๓ กิโลกรัม ไอซ จํานวน ๑,๘๓๗.๒๒๐ กิโลกรัม กัญชาแหง จํานวน ๑,๑๒๓.๐๙
กิโลกรัม ฝน จํานวน ๙๘.๕๓๖ กิโลกรัม และพืชกระทอม จํานวน ๖๕๘.๘๐ กิโลกรัม
๒. ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก โดยศูนยวิวัฒนพลเมือง
กองทัพบก จํานวน ๓๓ ศูนย ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติไดยอดผูติดยาเสพติด
จํานวน ๑๔,๐๐๐ ราย ตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มียอดผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
เขารับการบําบัดฟน ฟูส ะสมแลว จํานวน ๗,๓๕๑ ราย ซึ่งมีผูที่ไดรับ การบําบัดฟน ฟู
ครบกําหนด ๑๒๐ วัน แลว จํานวน ๒,๘๐๖ ราย ทั้งนี้ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด กองทัพบก ไดจัดการประชุมผานระบบทางไกล เพื่อทบทวนมาตรการตาง ๆ
ที่ เ ป น ความเสี่ ย งในการดํา เนิ น งานของหน ว ย ตลอดห ว งเดื อ นเมษายน ๒๕๖๔
และไดเชิญกรมคุมประพฤติ และกรมแพทยทหารบกเขารวมการประชุมฯ ดังกลาวดวย
เพื่อทบทวนแนวทางในการปองกันการแพรระบาดของโรคในศูนยฯ ซึ่งมีผูเขารวมประชุมฯ
จํานวน ๓๓ นาย

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

๑๐๐
๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐๐

๕๒.๕๐

1,600,000.บาท
(เบิกครบ 100 %)

-๖นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

รอยละของ
ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
๓. ศูน ยป ฏิบัติการกองทัพบก จัดการฝกอบรมค ายเครือขายจิ ตอาสาประชาสังคม
๑๐๐
ในหวงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดปตตานี เพื่อจัดทําแผนการปองกันภัยชุมชน
ตามยุท ธศาสตรการพั ฒ นา “เขาใจ เขาถึ ง และพั ฒ นา” โดยใช แ นวทางทุ น ปรัช ญา
เพื่ อ ความมั่ น คง ซึ่ ง เป น แนวคิ ด ที่ ใช ส รา งการมี ส ว นรว มและพั ฒ นาพื้ น ที่ ด วยระบบ
เครือขายกิจการพลเรือน โดยใชกระบวนการเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริงแบบบูรณาการ
เปนหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาความไมสงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๔. จัดกิจกรรมตอตานยาเสพติดในพื้นที่ตําบลคลองนา เพื่อปลูกฝงใหประชาชนตระหนัก
๑๐๐
ถึงความรุนแรงจากภัยยาเสพติด พรอมใหสัตยปฏิญาณและกระตุนใหประชาชนในพื้นที่
มีความรวมมือรวมใจในการแกไขปญ หาอยางยั่งยืน พรอมทั้งมอบอุปกรณ กีฬาใหกับ
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ เพื่อใหเกิดประโยชน และมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหั วใจ” พัฒนาพื้ นที่ ร อบวัด พรหมสุว รรณ
เนื่อ งในวัน คลา ยวัน พระราชสมภพ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงเจริ ญ พระชนมายุ ๖๖ พรรษา เมื่ อ วั น ที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๔ ณ ตําบลคลองนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. จัดคายเครือขายจิตอาสาประชาสังคม โดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน รวมกับ
๑๐๐
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ อบรมใหความรู และความเขาใจรวมกันถึงปญหา
ภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันภัยชุมชนระดับ
ตําบล ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒ นาเปนแผนปฏิบัติการปองกัน
และการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ ระหวางวันที่ ๗ ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส
- กองทัพเรือ
๑. หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง จับกุมการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
๑๐๐
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ไดแก ยาบา จํานวน ๔ กระสอบ นับเปนจํานวน ๒,๕๓๑,๒๕๑ เม็ด
ไอซ จํานวน ๑๐ กระสอบ มีน้ําหนักรวม ๑,๐๕๐ กิโลกรัม กัญชาอัดแทงน้ําหนัก จํานวน
๑๒๐ กิโลกรัม
๒. ทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
๑๐๐
ไดแก ยาบา จํานวน ๖๓๙ เม็ด

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

ตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจําป
และการจั ดสรร
งบ ป ระม าณ
พ.ศ.๒๕๖๔

-๗รอยละของ
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ
ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
๓. กองกําลังปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี
๑๐๐
(ชุ ด ควบคุ ม ทหารพรานนาวิก โยธิ น ที่ ๒) รวมกั บ เจ า หน า ที่ ส รรพสามิ ต พื้ น ที่ จั งหวั ด
จันทบุรี เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานแปลง และเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ประจําจุดผานแดนถาวรบานแหลม จับกุมผูกระทําความผิดนําบุหรี่ตางประเทศที่ไมผาน
กรรมวิธี ทางศุ ลกากร ซ อนในกล องพั สดุ จํ านวน ๕,๒๓๖ ซอง ทั้ งนี้ ได นํ าตั วผู กระทํ า
ความผิดดําเนินการสอบสวนตามกฎหมายตอไป
- กองทัพอากาศ
๑๐๐
พลอากาศเอก ชานนท มุงธัญ ญา เสนาธิการทหารอากาศ /ผูอํานวยการสํานักงาน
ศูน ยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ เดินทาง
ไปตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กองทั พอากาศ และตรวจเยี่ยมศูน ยฟ น ฟู สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ณ กองบิ น ๒๑
โดยมี ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๑
จังหวัดอุบลราชธานี
ขอ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลง - กองทัพบก
๑. ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดําเนินการแจกจายน้ําใหกับประชาชนในพื้นที่
และอุทกภัย
๑๐๐
ที่ประสบภัยแลงใน ๓๓ จังหวัด ตั้งแตหวงปลายปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น
๗,๕๗๓ ครัวเรือน คิดเปน ปริมาณน้ําสะสม ๔,๗๓๘,๐๐๐ ลิตร
๒. ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดอากาศยานลําเลียง แบบ ๒๑๒ จํานวน ๑ ลํา
๑๐๐
สนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปฏิบัติภารกิจการทําฝนหลวง ในหวงเดือนเมษายน ๒๕๖๔
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดอางทอง
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก เพื่อชวยเหลือเกษตรกร
ไมใหพืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ํา จํานวน ๓๔ เที่ยวบิน โดยใชสารเคมี
จํานวนทั้งสิ้น ๒๗,๖๐๐ กิโลกรัม
- กองทัพเรือ
พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข ผูบัญชาการกองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ เปนผูบังคับการ
๑๐๐
หมูเรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ จัดเตรียมหมูเรือเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภั ย ทางทะเลกองทั พ เรื อ เพื่ อช วยเหลื อผู ประสบภั ยพิ บั ติ ทางทะเล
ในสถานการณที่เกิดสาธารณภัยทางทะเลขนาดใหญ โดยจัดกําลัง ประกอบดวย เรือหลวง
เจาพระยา เรือหลวงสุรินทร เฮลิคอปเตอร จํานวน ๒ เครื่อง และหนวยทําลายใตน้ําจูโจม จํานวน
๒ ชุดปฏิบัติการ พรอมปฏิบัตภิ ารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง

นโยบาย
รัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

ตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจําป
และการจั ดสรร
งบ ป ระ ม าณ
พ.ศ.๒๕๖๔

-๘นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ขอ ๑๒ การปองกันและปราบปรามการทุจริต - สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการ สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาระบบงานปองกัน
ยุติธรรม
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม
ใหมีการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส เปนไปตามกฎหมาย และตรวจสอบได
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดยสงกรรมการตรวจสอบ
ภายในเขาตรวจสอบหนวยขึ้นตรงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน ๖ หนวย
ไดแ ก กรมพระธรรมนู ญ กรมสรรพกําลังกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานเลขานุการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสํานัก
งบประมาณกลาโหม ซึ่งไดดําเนินการตรวจและใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามระเบียบ
ที่ เกี่ ย วข อ งในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง รวมทั้ งการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วินั ย การเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยางเครงครัด

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

๑๐๐

ตรวจถูกตอง
พ.อ.หญิง
( เยาวนา สงกา )
รอง ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห.
พ.ค.๖๔

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

